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USNESENÍ z 54. schůze Rady města Přerova konané dne 25.2.2009 

 

2165/54/1/2009 Program 54. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 54. schůze Rady města Přerova konané dne 25. února 2009 
 
2. schvaluje Bc. Ivo Kropáče ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze Rady města Přerova. 
 

 

2166/54/2/2009 Kontrola usnesení - uzavření smlouvy o běžném účtu 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí uzavření smlouvy o běžném účtu mezi statutárním městem Přerov a Českou 

spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4, IČ 45244782, s názvem 
"Školka pro všechny", 

    
2. bere na vědomí uzavření smlouvy o běžném účtu mezi statutárním městem Přerov a Českou 

spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4, IČ 45244782, s názvem 
"Mateřídouška bez bariér". 

 

2167/54/2/2009 Návrh na změnu v personálním obsazení komise 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. odvolává s účinností od 1.3.2009 na vlastní žádost pana Jana Závěšického z Komise 

bezpečnosti, prevence kriminality a BESIP, 
 
2.  jmenuje s účinností od 1.3.2009 členem Komise bezpečnosti, prevence kriminality a BESIP 

pana Jaroslava Bližňáka.  
 

2168/54/3/2009 Dodávka kontinuálního lisu pro třídírnu odpadu v Přerově – 
vyloučení, zrušení veřejné zakázky, schválení nové veřejné zakázky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vylučuje v souladu s ustanovením § 60 a §71 odst.(10) zákona z další účasti na veřejné 

zakázce „Dodávka kontinuálního lisu pro třídírnu odpadu v Přerově“ dodavatele BLUETECH  
s.r.o., se sídlem Žižkova 596, 395 01 Pacov, IČ: 490 62 557 z důvodu neprokázání 
požadovaného základního kvalifikačního předpokladu  dle §53  odst. (1) písm.c) až e) a g) a i) 
zákona a nedoložením prohlášení o vázáním obsahu své nabídky po celou dobu zadávací lhůty 
dle § 68 odst. (2).  

 
2. vylučuje v souladu s ustanovením §71 odst.(10) zákona z další účasti na veřejné zakázce 

„Dodávka kontinuálního lisu pro třídírnu odpadu v Přerově“ dodavatele EKOPRAV s.r.o. se 
sídlem Podvinný mlýn 79/25, 190 00 Praha 9, IČ: 639 93 660 z důvodu neprokázání 
požadovaného základního kvalifikačního předpokladu  dle §53  odst. (1) zákona neprokázání 
technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona, nedoložením prohlášení o vázáním 
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obsahu své nabídky po celou dobu zadávací lhůty dle § 68 odst. (2) zákona a pro neúplnost 
nabídky – nedoložení návrhu kupní smlouvy.  

 
3. vylučuje v souladu s ustanovením §71 odst.(10) zákona z další účasti na veřejné zakázce 

„Dodávka kontinuálního lisu pro třídírnu odpadu v Přerově“ uchazeče LUX-PTZ s.r.o.., se 
sídlem Mlýnská 705, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ: 620 65 351 z důvodu neprokázání 
požadovaného základního kvalifikačního předpokladu  dle §53  odst. (1) zákona neprokázání 
profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona – nedoložením výpisem z obchodního 
rejstříku, neprokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona – nedoložením 
osvědčením vydané veřejným zadavatelem a nedoložením prohlášení o vázáním obsahu své 
nabídky po celou dobu zadávací lhůty dle § 68 odst. (2) zákona.  

 
4. ruší zadávací řízení na  dodávku kontinuálního lisu pro třídírnu odpadu v Přerově v souladu s 

ustanovením § 84 zákona odst. (1) písm. b).  
 
5. schvaluje výzvu k podání nabídky  na realizaci veškerých prací a dodávek  nutných k 

úplnému předání a zprovoznění kontinuálního lisu pro třídírnu odpadů na skládce TKO 
Žeravice v Přerově, v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách (zákon) zjednodušeným podlimitním řízením.   

 
6. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 
 Obchodní společnost, dodavatel    IČ 
1. EKOPRAV s.r.o. Praha     639 93 660 
2. Pracovní stroje Teplice spol. s r.o., Teplice  615 36 849 
3. Bluetech s.r.o. Pacov     490 62 557 
4. Bollegraaf Recycling Machinery, Trutnov  
5 LUX – PTZ, s.r.o. Jablonné nad Orlicí   620 65 351 
 
7. ustanovuje dle § dle § 59, 71 a 74 zákona komisi pro posouzení kvalifikace, komisi pro 
otevírání obálek a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:  
 
Členové komise     Náhradník komise  
Ing. František Simon provozovatel  Vladimír Antl  provozovatel 
Miroslav Kuban provozovatel   Ing. Jaroslav Zbranek provozovatel 
p. Zdeněk Holas zadavatel  p. Miroslav Kašpárek zadavatel 
Ing. Naděžda Jačková zadavatel  Bc. Jaroslav Čermák zadavatel 
p. Tomáš Ďurďa zadavatel  p.Josef Nekl  zadavatel 

 

2169/54/3/2009 Regenerace městského parku Michalov - 8.etapa - výstavba skleníků – 
schválení nového zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší zadávací řízení na realizaci veškerých prací a dodávek  nutných k úplnému dokončení 

stavby  Regenerace městského parku Michalov - 8.etapa - výstavba skleníků.  
 
2. schvaluje výzvu k podání nabídky na realizaci veškerých prací a dodávek nutných k úplnému 

dokončení stavby Regenerace městského parku Michalov - 8.etapa - výstavba skleníků, v 
souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) 
zjednodušeným podlimitním řízením 

 
3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
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 Obchodní společnost, dodavatel  IČ 
1. AGROTHERM s.r.o. Brno 463 44 454 
2. Česká všeobecná stavební, spol. s r.o. Praha 493 56 534 
3. ENERGIS 92 s.r.o. Hradec Králové 632 18 691 
4. CLAUHAN s.r.o. Brno 255 70 439 
5. KOVOAGREX, Benešov nad Ploučnicí  476 71 416 
 
4. ustanovuje dle § dle § 59, 71 a 74 zákona komisi pro posouzení kvalifikace, komisi pro 

otevírání obálek a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:  
 

Členové komise  Náhradník komise  
Ing. Evžen Štreit projektant Ing. Tomáš Grapl projektant 
Mgr. Miroslava Švástová  Svatava Doupalová  
Mgr. Elena Grambličková zadavatel Mgr. Josef Kulíšek zadavatel 
Ing. Petr Vrána zadavatel Václav Zatloukal zadavatel 
Radek Pospíšilík zadavatel Tomáš Ďurďa zadavatel 

 

2170/54/3/2009 Budovy areálu slévárny Heinik v Přerově - demolice - zrušení uzavření 
smlouvy, schválení nového zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší bod 2. usnesení č. 2127/53/3/2009 ve věci uzavření smlouvy o dílo na realizaci demolice 

bývalého areálu slévárny Heinik v Přerově mezi Statutárním městem Přerovem a společností 
DAV a.s. Ostrava, IČ 005 75 381 s nabídkovou cenou 2 495 787,- Kč (2 969 987,- Kč vč. 
DPH). 

 
2. ruší zadávací řízení na realizaci demolice bývalého areálu slévárny Heinik v Přerově. 
 
3. schvaluje výzvu k podání nabídky  na realizaci demolice bývalého areálu slévárny Heinik       

v Přerově, v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
(zákon) formou veřejné zakázky malého rozsahu dle ust. § 12 zákona a v souladu s obecnou 
výjimkou z působnosti zákona dle ust. 18 odst. 3 zákona. 

 
4. schvaluje níže vyzvané zájemce k podání nabídky. Jedná se o společnosti: 
 
 Obchodní společnost, dodavatel IČ 
1. EKOINVEST a.s. Přerov 428 66 669 
2. SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o. 476 69 349 
3. BP – stav s.r.o. Přerov 253 86 972 
4. Středomoravské stavby s.r.o. Přerov 496 89 053 
5. Jaroslav Zavadil – ZJS, Přerov 488 24 372 
6. Petr Žitník, Prostřední Bečva 540 253 76 969 
7. RESTA DAKON s.r.o., Přerov 253 84 201 
8. PB SCOM s.r.o., Hranice 136 33 961 
9. DAV a.s. Ostrava 005 75 381 
10. PSS Přerovská stavební a.s. 277 69 585 

 
5. ustanovuje dle § dle § 59, 71 a 74 zákona komisi pro posouzení kvalifikace, komisi pro 

otevírání obálek a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Václav Zatloukal, 
Radek Pospíšilík, Petr Vrána, Jaroslav Čermák, Tomáš Ďurďa, Václav Kolář, Michal Zácha, 
Dan Hos,  Jiří Draška, Josef Nekl, Otakar Smejkal. 
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___________________________________________________________________________ 

2171/54/4/2009 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku a spoluúčast města Přerova 
na pořádání festivalu Jeden svět 2009  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 15.000,-- Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, 750 11  Přerov, IČ 00842966  na realizaci 
projektu Jeden svět 2009. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6409  Ostatní činnosti j. n. 
(rada, zastupitelstvo) 

50,0 - 15,0 35,0 

3313 1 Filmová tvorba, distribuce, kina a 
shromažďování audiovizuálních 
archiválií 

0,0 + 15,0 15,0 

 

2172/54/4/2009 Prominutí pohledávky evidované Domovní správou města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí 
pohledávky na poplatku z prodlení ve výši 316 488,00 Kč za pozdní  platby nájemného a záloh na 
služby spojených s užíváním bytu č. 13, nacházejícím se v ulici Trávník 1306/15 v Přerově, za 
bývalými manžely P.P. a H.P. v Přerově. Pohledávka statutárního města Přerova na poplatku z 
prodlení za pozdní platby nájemného činí 158 244,00 Kč a pohledávka Domovní správy města Přerova 
na poplatku z prodlení za pozdní platby záloh na služby činí 158 244,00 Kč.  

 

2173/54/5/2009 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.15 v domě č.p. 1946 v Přerově,  

Kojetínská č.o.38, s paní D.B.D., 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.8 v domě č.p. 1947 v Přerově,  

Kojetínská č.o.36, s paní S.M., 
 
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č.9 v domě č.p. 1947 v Přerově,  

Kojetínská č.o.36, s panem  S.H., 
 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k náhradnímu ubytování v bytě č.2 v domě č.p. 1829      

v Přerově,  Kojetínská č.o.28, s manželi  V. a V., 
 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.43 v domě  č.p.2491 v Přerově, Jižní čtvrť II  

č.o.5, s panem M.G., 
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6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.44 v domě  č.p.2491 v Přerově, Jižní čtvrť II  
č.o.5, s paní V.V. 

 

2174/54/5/2009 Uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.3 v domě č.p. 2147   
v Přerově,  Denisova  č.o.8, s panem M.Š., a to na dobu určitou půl roku s ustanovením, obsahujícím 
podmínky pro změnu nájemní smlouvy opět na dobu určitou s prodloužením na 1 rok, poté 2 x 
opakovaným prodloužením na 3 roky a poté na dobu neurčitou. Uzavření nájemní smlouvy je 
podmíněno úhradou neprominuté částky poplatků z prodlení do jednoho týdne od vyrozumění ze 
strany Domovní správy města Přerova a včasnou úhradou nájemného vč. záloh na služby za únor 
2009. 

 

2175/54/5/2009 Pověření ke komplexnímu zajištění realizace jmenovité akce                 
a informace o nutných opravách komínů 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. pověřuje Domovní správu města Přerova, zastoupenou ředitelem Antonínem Čechákem, 

komplexním zajištěním realizace výměny vstupních dveří, oken a zasklení  nad  vstupy           
u domu s pečovatelskou službou Tyršova 68  v Přerově- Předmostí, tj. jmenovité akce            
ze schváleného provozního  rozpočtu organizace na rok 2009. 

             
2. bere na vědomí realizaci oprav komínů v letošním roce u domů uvedených v důvodové 

zprávě. 
 

2176/54/5/2009 Pověření ke komplexnímu zajištění realizace veřejné zakázky na 
dodávku stravy do Domova pro seniory Přerov a schválení jejího 
zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. pověřuje Sociální služby města Přerova, zastoupené ředitelkou organizace PhDr.Martou 

Vanišovou, komplexním zajištěním realizace veřejné zakázky na dodávku stravy do Domova 
pro seniory, Kabelíkova 14a, Přerov 

 
2. schvaluje výzvu k podání nabídky na realizaci dodávky stravy do Domova pro seniory, 

Kabelíkova 14a, Přerov, v souladu s ustanovením § 25 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb.,             
o veřejných zakázkách, zjednodušeným podlimitním řízením. 

 
3. schvaluje vyzvané zájemce: 
 

Zájemce IČ 
Zařízení školního stravování Přerov, p.o.,Přerov 49558277 
Obrtelová Jarmila, Přerov 15387445 
Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o.,Olomouc 75004259 
Zelos, spol. s r.o., provoz Olomouc 45280096 
IMIT, s.r.o., Přerov 62360540 
 
 
4. ustanovuje dle § 59, § 71 a § 74 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, hodnotící 

komisi pro otvírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: 
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Členové komise  Náhradníci komise  
PhDr.Marta Vanišová provozovatel Bc. Mária Žambochová provozovatel 
Bc. Jana Kunetková provozovatel Bc. Jana Benová provozovatel 
p.Roman Plško provozovatel p. Jaromír Odstrčil provozovatel 
RSDr. Josef Nekl zadavatel p. Čestmír Hlavinka zadavatel 
Ing. Zdeněk Dostál zadavatel p. Jiří Raba zadavatel 

 

2177/54/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí             
v majetku statutárního města Přerova- části nebytových prostor          
v objektu administrativy č.p. 1117, příslušnému k části obce Přerov I - 
Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - výpůjčku části 
nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) -  místnosti č. S 14 E o výměře 6  m2.    

 
2178/54/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí             

v majetku statutárního města Přerova – objektu občanské 
vybavenosti č.p. 3160, příslušnému k části obce Přerov I – Město,  
na pozemku p.č. 4808/2, části pozemku p.č. 4808/2  a  části objektu 
občanské vybavenosti č.p. 3161,  příslušnému k části obce Přerov I 
– Město, na pozemku p.č. 4808/1, vše v k.ú. Přerov 

 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova -  nájem   objektu 
občanské vybavenosti č.p. 3160, příslušnému k části obce Přerov I – Město,  na pozemku p.č. 4808/2,  
o výměře 267,55 m2 , části pozemku p.č. 4811 o výměře 116,20 m2 a  části objektu občanské 
vybavenosti č.p. 3161,  příslušnému k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4808/1,  o výměře  
59 m2, vše v k.ú. Přerov a vyhlášení výběrového řízení na nájem těchto prostor za podmínek 
uvedených v důvodové zprávě.  Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce 
magistrátu města Přerova,  jedenkrát v tisku Nové Přerovsko a na internetových stránkách statutárního 
města Přerova. Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 2 000,- Kč. 

 

2179/54/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 1981/36 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci 
v majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 1981/36 ost.pl. o výměře 10 m2 v k.ú. 
Přerov. 

 

2180/54/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – pozemků p.č. 270, p.č. 284,  p.č. 285, p.č. 
415, p.č. 449, p.č. 486, p.č. 490,  p.č. 511, p.č. 523, p.č. 524, p.č. 525, p.č. 
526, p.č. 539, p.č. 522, p.č. 529, p.č. 532, části p.č. 531, části p.č. 493 vše 
v k.ú.Penčice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých 
věcí v majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 270 orná půda o výměře 381 m2, p.č. 284 
orná půda o výměře 988 m2,  p.č. 285 orná půda o výměře 1519 m2, p.č. 415 trv.travní porost              
o výměře 7461 m2, p.č. 449 trv.travní porost o výměře 68475 m2, p.č. 486 orná půda o výměře 1288 
m2, p.č. 490 orná půda o výměře 355 m2, p.č. 511 orná půda o výměře 2332 m2, p.č. 523  orná půda    
o výměře 3160 m2, p.č. 524 orná půda o výměře 1686 m2, p.č. 525 orná půda o výměře 845 m2, p.č. 
526 orná půda o výměře 536 m2, p.č. 539 trv.travní porost o výměře 3211 m2, p.č. 522 chmelnice o 
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výměře 85 m2, p.č. 529 ost.pl. o výměře 1243 m2, p.č. 532 orná půda o výměře 793 m2, část p.č. 531 
ost.pl.      o výměře 1000 m2, část p.č. 493 ost.pl. o výměře 1200 m2 vše v k.ú. Penčice.  

 

2181/54/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí                
z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1376 a p.č. 1381 
oba v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 1376 zahrada  o výměře 41 m2 a p.č. 1381 
ost.pl.  o výměře 352 m2 oba v k.ú. Žeravice. 

 

2182/54/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1140 v k.ú. Veselíčko 
u Lipníka nad Bečvou 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – převod nemovité 
věci z majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 1140  ost.pl. o výměře cca 110 m2       
v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou. 

 

2183/54/6/2009 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí  – části 
pozemku p.č.6577/1 ZE-GP za pozemek  p.č.6577/36 ZE-EN , oba v 
k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova směnu nemovitostí – 
části pozemku p.č.6577/1 ZE-GP o výměře cca 200 m2  za pozemek  p.č.6577/36 ZE-EN  o výměře 
120 m2, oba v k.ú. Přerov. 

 

2184/54/6/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit převod 
budovy č.p. 74, garáž, příslušné k části obce Přerov IV-Lýsky na  pozemku p.č. 91/5  zast.plocha a 
nádvoří a  pozemku p.č. 91/5 zast. plocha a nádvoří  o výměře 28 m2   z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví R.L. za kupní cenu ve výši  45 000,- Kč. 

 
2185/54/6/2009 Převod nemovitých věcí do majetku Města Přerova – změna 

usnesení  
-  části pozemků p.č. 5098/2, p.č. 3805, vše v k.ú. Přerov 
-  pozemků p.č. 5307/242, p.č. 5307/244, p.č. 5307/245, p.č. 5307/247, 
p.č. 5307/250,  p.č. 5307/251, p.č. 5307/255, vše v k.ú. Přerov 

 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu 
usnesení:  
 
I.  
č. 303/14/3/2008  ze 14. zasedání  Zastupitelstva města Přerova , konaného dne 28.4. 2008 tak, že 
 
 stávající text: 
 
„Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí - částí 
pozemku p.č. 5098/2, ost. plocha, označené GP č. 3265-63/2004 jako pozemky p.č. 5098/2, ost. plocha 
o výměře 2.416 m2, p.č. 5098/4, ost. plocha o výměře 48 m2 a částí pozemku p.č. 3805, ost plocha, 
označené GP č. 3265-63/2004 jako pozemky p.č. 3805/4, ost. plocha o výměře 169 m2, p.č. 3805/5, 
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ost. plocha o výměře 99 m2, vše v k.ú. Přerov z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00  Praha 2, IČ 69797111, do vlastnictví 
Města Přerova za následujících podmínek: 
 

1. Statutární město Přerov se zavazuje o nemovitosti – částí pozemku p.č. 5098/2, ost. plocha,    
označené GP č. 3265-63/2004 jako pozemky p.č. 5098/2, ost. plocha o výměře 2.416 m2, p.č.              
5098/4, ost. plocha o výměře 48 m² a částí pozemku p.č. 3805, ost plocha, označené GP č.     
3265-63/2004 jako pozemky p.č. 3805/4, ost. plocha o výměře 169 m², p.č. 3805/5, ost.  
plocha o výměře 99 m², vše v k.ú. Přerov   v    katastrálním  území   Přerov   řádně   pečovat,               
užívat  je  v  souladu s veřejným zájmem pouze k účelům sídlištní zeleně, veřejného     
parkoviště a chodníků, neužívat je ke komerčním  účelům ani je k takovým účelům 
pronajímat, a to vše po dobu nejméně 10 let od nabytí vlastnického práva. 

2. Statutární město Přerov  se dále zavazuje nemovitosti – částí pozemku p.č. 5098/2, ost.  
plocha, označené GP č. 3265-63/2004 jako pozemky p.č. 5098/2, ost. plocha o výměře      
2.416 m², p.č. 5098/4, ost. plocha o výměře 48 m² a částí pozemku p.č. 3805, ost plocha, 
označené GP č. 3265-63/2004 jako pozemky p.č. 3805/4, ost. plocha o výměře 169 m², p.č. 
3805/5, ost. plocha o výměře 99 m², vše v katastrálním území  Přerov po dobu 10 let od nabytí  
vlastnického práva nezcizit ve prospěch jiné osoby. 

3. Za porušení kteréhokoliv ze závazků, a to i ke každé jednotlivé parcele, uvedených v odst. 1   
je statutární město Přerov povinno převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce      
částku 10.000,-Kč, a to do 15 dnů poté, kdy bude převodcem k úhradě vyzván. Smluvní  
strany se výslovně dohodly, že zaplacením sankce závazky uvedené v odst. 1 nezanikají a  
převodce je oprávněn uplatnit sankci opakovaně při každém porušení závazku i kumulativně  
při porušení několika závazků najednou. 

4. Za porušení závazku uvedeného v odst. 2, nezcizit předmětné nemovitosti po stanovenou  
dobu, je statutární město Přerov povinno převést do státního rozpočtu prostřednictvím  
převodce částku odpovídající  dvojnásobku ceny nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku,              
v místě a čase obvyklé, v době porušení závazku.. Bude-li takto stanovená částka nižší než je  
dvojnásobek ceny nemovitost, u níž došlo k porušení závazku, zjištěné podle cenového  
předpisu platného a účinného v době bezúplatného převodu, odvede do státního rozpočtu  
prostřednictvím převodce částku odpovídající dvojnásobku ceny zjištěné podle cenového  
předpisu platného a účinného v době bezúplatného převodu. Zaplacením této sankce závazek  
dle odst. 2 zaniká. 

5. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku  
případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí statutární město Přerov  i tyto  
náklady.“ 

6. Úhradu dle odst. 4 a 5 provede statutární město Přerov ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude             
k zaplacení převodcem písemně vyzváno. 

7. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v odst. 1 kontrolovat, zda jsou  
všechny omezující podmínky ze strany statutárního města Přerova  plněny a   to je povinno      
k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 

8. Statutární město Přerov je povinno vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty  
stanovené v odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou              
ve veřejném zájmu, k jehož zachování se statutární město Přerov ve smlouvě  zavázalo 

 
se nahrazuje textem: 
 
„Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí - částí 
pozemku  p.č. 5098/2,  ost. plocha,  označené GP  č.  3265-63/2004  jako pozemky p.č. 5098/2, ost. 
plocha o výměře 2.416 m², p.č. 5098/4, ost. plocha o výměře 48 m² a částí pozemku p.č. 3805, ost 
plocha, označené GP č. 3265-63/2004 jako pozemky p.č. 3805/4, ost. plocha o výměře 169 m², p.č. 
3805/5, ost. plocha o výměře 99 m2, vše v k.ú. Přerov z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00  Praha 2, IČ 69797111, do vlastnictví 
Města Přerova za následujících podmínek: 
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1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti – části pozemku p.č. 5098/2, ost. plocha, označené GP  
č. 3265-63/2004 jako pozemky p.č. 5098/2, ost. plocha o výměře 2.416 m², p.č. 5098/4, ost.  
plocha o výměře 48 m² a částí pozemku p.č. 3805, ost plocha, označené GP č. 3265-63/2004               
jako pozemky p.č. 3805/4, ost. plocha o výměře 169 m², p.č. 3805/5, ost. plocha o výměře                  
99 m², vše v katastrálním území Přerov řádně pečovat, užívat je v souladu s veřejným zájmem  
pouze k účelům sídlištní zeleně, veřejného parkoviště a chodníků, neužívat je ke komerčním   
účelům ani je k takovým účelům pronajímat, a to vše po dobu nejméně 10 let od nabytí  
vlastnického práva. 

2. V případě, že se  pro nabyvatele stanou  nemovitosti –  části pozemků p.č. 5098/2, ost.  
plocha, označené GP č. 3265-63/2004 jako pozemky p.č. 5098/2, ost. plocha o výměře      
2.416 m², p.č. 5098/4, ost. plocha o výměře 48 m² a částí pozemku p.č. 3805, ost plocha, 
označené GP č. 3265-63/2004 jako pozemky p.č. 3805/4, ost. plocha o výměře 169 m², p.č. 
3805/5, ost. plocha o výměře 99 m², vše v katastrálním území Přerov před uplynutím této 
lhůty pro výše uvedené účely nepotřebné a nevyužije je ani k možnému jinému druhu veřejné 
služby a ani k jiné činnosti, která je dle zvláštních zákonů veřejnou službou nebo veřejným 
úkolem, které je nabyvatel povinen  plnit, pak nabyvatel uhradí do státního rozpočtu 
prostřednictvím převodce cenu, kterou nemovitosti měly ke dni uzavření smlouvy o 
bezúplatném převodu nemovitosti dle tehdy platného cenového předpisu. Ode dne úhrady této 
ceny do státního rozpočtu může nabyvatel nakládat s nemovitostmi dle svého uvážení. 

3. Za porušení kteréhokoliv ze závazků, a to i ke každé jednotlivé parcele, uvedené v odst.1, je  
nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku 10.000,-Kč,  
a to do 15 dnů poté, kdy bude převodcem k úhradě vyzván. Smluvní strany se výslovně  
dohodly, že zaplacením sankce závazky uvedené v odst. 1 nezanikají a převodce je oprávněn  
uplatnit sankci opakovaně při každém porušení závazku i kumulativně při porušení několika  
závazků najednou. 

4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku  
             případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady.“ 
         5. Úhradu dle odst. 2 a 3 provede statutární město Přerov ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k  
             zaplacení převodcem písemně vyzván. 
         6. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III.odst. 1 kontrolovat, zda  
             jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele  plněny a   nabyvatel je povinen k  
             tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 
         7. Nabyvatel je povinen vždy k  31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v článku  
             III. odst. 1  předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve  
             veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. 
 
II. 
č. 303/14/3/2008  ze 14. zasedání  Zastupitelstva města Přerova , konaného dne 28.4. 2008 tak, že 
 
 stávající text: 
 
„Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí - pozemků, 
p.č. 5307/242 ost. plocha o výměře 177 m2, p.č 5307/244 ost. plocha o výměře 1565 m2, p.č. 
5307/245 ost. plocha o výměře 500 m2, p.č. 5307/247 ost. plocha o výměře 2.500 m2, p.č. 5307/250, 
ost. plocha o výměře 414 m2, p.č. 5307/251 ost. plocha o výměře 351 m2, p.č. 5307/255 ost. plocha o 
výměře 101 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, do vlastnictví města 
Přerova za následujících podmínek: 

1. Statutární město Přerov se zavazuje o nemovitosti – pozemky p.č. 5307/242 ost. plocha                        
o výměře 177 m²,  p.č. 5307/244 ost. plocha o výměře 1565 m², p.č. 5307/245 ost. plocha                    
o výměře 500 m², p.č. 5307/247 ost. plocha o výměře 2.500 m², p.č. 5307/250, ost. plocha                   
o výměře 414 m², p.č. 5307/251 ost. plocha o výměře 351 m², p.č. 5307/255 ost. plocha                       
o výměře 101 m², vše v katastrálním území Přerov řádně pečovat, užívat je v souladu                           
s veřejným zájmem pouze k účelům sídlištní zeleně, veřejného parkoviště a chodníků, 
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neužívat je ke komerčním  účelům ani je k takovým účelům pronajímat, a to vše po dobu 
nejméně 10 let od nabytí vlastnického práva. 

2. Statutární město Přerov  se dále zavazuje nemovitosti – pozemky p.č. 5307/242 ost. plocha      
o výměře 177 m²,  p.č. 5307/244 ost. plocha o výměře 1565 m², p.č. 5307/245 ost. plocha        
o výměře 500 m², p.č. 5307/247 ost. plocha o výměře 2.500 m², p.č. 5307/250, ost. plocha      
o výměře 414 m², p.č. 5307/251 ost. plocha o výměře 351 m², p.č. 5307/255 ost. plocha           
o výměře 101 m², vše ostatní plochy v katastrálním území Přerov po dobu 10 let od nabytí  
vlastnického práva nezcizit ve prospěch jiné osoby. 

3. Za porušení kteréhokoliv ze závazků, a to i ke každé jednotlivé parcele, uvedených v odst. 1   
je statutární město Přerov povinno převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce  
částku 10.000,-Kč, a to do 15 dnů poté, kdy bude převodcem k úhradě vyzván. Smluvní  
strany se výslovně dohodly, že zaplacením sankce závazky uvedené v odst. 1 nezanikají a  
převodce je oprávněn uplatnit sankci opakovaně při každém porušení závazku i kumulativně  
při porušení několika závazků najednou. 

4. Za porušení závazku uvedeného v odst. 2, nezcizit předmětné nemovitosti po stanovenou  
dobu, je statutární město Přerov povinno převést do státního rozpočtu prostřednictvím  
převodce částku odpovídající  dvojnásobku ceny nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku,              
v místě a čase obvyklé, v době porušení závazku.. Bude-li takto stanovená částka nižší než je  
dvojnásobek ceny nemovitost, u níž došlo k porušení závazku, zjištěné podle cenového  
předpisu platného a účinného v době bezúplatného převodu, odvede do státního rozpočtu  
prostřednictvím převodce částku odpovídající dvojnásobku ceny zjištěné podle cenového  
předpisu platného a účinného v době bezúplatného převodu. Zaplacením této sankce závazek  
dle odst. 2 zaniká. 

5. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku  
případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí statutární město Přerov  i tyto  
náklady.“ 

6. Úhradu dle odst. 4 a 5 provede statutární město Přerov ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude             
k zaplacení převodcem písemně vyzváno. 

7. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v odst. 1 kontrolovat, zda jsou  
všechny omezující podmínky ze strany statutárního města Přerova  plněny a   to je povinno     
k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 

8. Statutární město Přerov je povinno vždy k  31.12. příslušného roku během celé lhůty  
stanovené v odst. 1  předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které  
jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se statutární město Přerov ve smlouvě  zavázalo. 

 
se nahrazuje textem: 
 
„Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí - pozemků, 
p.č. 5307/242 ost. plocha o výměře 177 m², p.č 5307/244 ost. plocha o výměře 1565 m², p.č. 5307/245 
ost. plocha o výměře 500 m², p.č. 5307/247 ost. plocha o výměře 2.500 m², p.č. 5307/250, ost. plocha 
o výměře 414 m², p.č. 5307/251 ost. plocha o výměře 351 m², p.č. 5307/255 ost. plocha o výměře    
101 m², vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se 
sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, do vlastnictví statutárního města Přerova 
za následujících podmínek: 
 

1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti – pozemky p.č. 5307/242 ost. plocha o výměře 177 m²,               
p.č. 5307/244 ost. plocha o výměře 1565 m², p.č. 5307/245 ost. plocha o výměře 500 m²,  
p.č. 5307/247 ost. plocha o výměře 2.500 m², p.č. 5307/250, ost. plocha o výměře 414 m²,  
p.č. 5307/251 ost. plocha o výměře 351 m², p.č. 5307/255 ost. plocha o výměře 101 m², vše  
v katastrálním území Přerov řádně pečovat, užívat je v souladu s veřejným zájmem pouze                    
k účelům sídlištní zeleně, veřejného parkoviště a chodníků, neužívat je ke komerčním  účelům  
ani je k takovým účelům pronajímat, a to vše po dobu nejméně 10 let od nabytí vlastnického  
práva. 

2. V případě, že se  pro nabyvatele stanou  nemovitosti –  pozemky p.č. 5307/242 ost. plocha       
o výměře 177 m²,  p.č. 5307/244 ost. plocha o výměře 1565 m², p.č. 5307/245 ost. plocha       
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o výměře 500 m², p.č. 5307/247 ost. plocha o výměře 2.500 m², p.č. 5307/250, ost. plocha      
o výměře 414 m², p.č. 5307/251 ost. plocha o výměře 351 m², p.č. 5307/255 ost. plocha          
o výměře 101 m², vše v katastrálním území Přerov před uplynutím této lhůty pro výše uvedené 
účely nepotřebné a nevyužije je ani k možnému jinému druhu veřejné služby a ani k jiné 
činnosti, která je dle zvláštních zákonů veřejnou službou nebo veřejným úkolem, které  je  
nabyvatel povinen  plnit, pak nabyvatel uhradí do státního rozpočtu prostřednictvím převodce              
cenu,  kterou  nemovitosti   měly   ke   dni  uzavření smlouvy o bezúplatném převodu  
nemovitosti dle tehdy platného cenového předpisu. Ode dne úhrady této ceny do státního  
rozpočtu může nabyvatel nakládat s nemovitostmi dle svého uvážení. 

3. Za porušení kteréhokoliv ze závazků, a to i ke každé jednotlivé parcele, uvedené v odst.1, je  
nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku 10.000,-Kč,  
a to do 15 dnů poté, kdy bude převodcem k úhradě vyzván. Smluvní strany se výslovně  
dohodly, že zaplacením sankce závazky uvedené v odst. 1 nezanikají a převodce je oprávněn  
uplatnit sankci opakovaně při každém porušení závazku i kumulativně při porušení několika  
závazků najednou. 

4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku  
případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady.“ 

5. Úhradu dle odst. 2 a 3 provede statutární město Přerov ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude             
k zaplacení převodcem písemně vyzván. 

6. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III.odst. 1 kontrolovat, zda  
jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele  plněny a   nabyvatel je povinen          
k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 

7. Nabyvatel je povinen vždy k  31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v článku  
III. odst. 1  předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve  
veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. 
 

 
2186/54/6/2009 Převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova -  

pozemku  p.č. 4170/6  a pozemku p.č. 4167/8 v k.ú. Přerov 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  schválit změnu 
usnesení  č. 543/19/3/2008 z 19. zasedání Zastupitelstva  města Přerova a to tak, že stávající text: 
 
Rada města Přerova  po projednání  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova  schválit  bezúplatný 
převod  pozemku  p.č. 4170/6 ostatní plocha o výměře 1272 m² a  pozemku pč. 4167/8 ostatní plocha  
o výměře 3747 m² v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ. 69797111   do vlastnictví statutárního 
města Přerova. 
 
se nahrazuje textem: 
 
 Rada města Přerova po projednání podává  návrh   Zastupitesltvu  města Přerova  schválit bezúplatný 
převod  pozemku  p.č. 4170/6 ostatní plocha o výměře 1272 m²  a  pozemku p.č. 4167/8 ostatní plocha  
o výměře 3747 m² v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ. 69797111   do vlastnictví statutárního 
města Přerova. 

1. Nabyvatel se zavazuje  o nemovitost  pozemkovou parcelu č. 4170/6 ostatní plocha a pozemek 
p.č. 4167/8 ostatní plocha  v katastrálním území Přerov řádně pečovat, užívat ji pouze             
k účelům veřejné zeleně, nevyužívat ji  ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani ji     
k takovým účelům pronajímat, vše po dobu 10-ti let ode dne nabytí vlastnického práva k této 
nemovitosti. 

2. V případě, že se pro nabyvatele  stane nemovitost  pozemková parcela č. 4170/6 ostatní plocha  
a parcela 4167/8 ostatní  v katastrálním území Přerov před uplynutím  této lhůty  pro výše 
uvedený  účel nepotřebná a nevyužije ji ani k možnému jinému  druhu veřejné služby a ani k 
jiné činnosti, která je dle zvláštních zákonů  veřejnou službou nebo veřejným úkolem, které je 
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nabyvatel  povinen plnit, pak  nabyvatel uhradí  do státního rozpočtu prostřednictvím 
převodce cenu, kterou nemovitost měla ke dni uzavření smlouvy o bezúplatném převodu  
nemovitosti dle tehdy platného cenového předpisu  ode dne úhrady této ceny do státního 
rozpočtu může nabyvatel nakládat s nemovitostí dle svého uvážení. 

3. Bude-li zjištění sankce spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně           
s jinými účelně vynaloženými  náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit tyto náklady. 

4. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení  převodcem písemně 
vyzván. 

5. Převodce je oprávněn  kdykoliv během lhůty stanovené  v odst. 1  tohoto článku kontrolovat, 
zda jsou všechny  omezující podmínky ze strany  nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen     
k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.   

 

2187/54/6/2009 Převod nemovitých věcí do majetku Města Přerova  pozemků 
p.č.5099/1 p.č. 4663 vše  Přerov  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  bezúplatné 
nabytí pozemku p.č. 5099/1  ostatní plocha  ostatní komunikace o výměře 925 m2 a  pozemku p.č. 
4963  ostatní plocha  ostatní komunikace o výměře 1139 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR-Úřadu pro 
zastupování státu  ve věcech majetkových, se sídlem Praha Rašínovo nábř. 42, IČ. 6979111,              
do vlastnictví statutárního města Přerova.  

 
2188/54/6/2009 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 

nebytových prostor v objektu k bydlení č.p.124,  příslušnému           
k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 36   v k.ú. Přerov 

 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě na nájem 
nebytových prostor v objektu k  bydlení č.p. 124, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 36 v k.ú. Přerov (galerie  Kratochvílova 22)   ze dne 3.1.2000,  ve znění dodatků,   
uzavřené mezi Městem Přerovem, zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako 
pronajímatelem  a  paní Ing. Hanou Konečnou, bytem Přerov I - Město, Seifertova 21, IČ: 73874701,  
jako nájemcem.  
Dodatkem č.10 se mění výše nájemného tak, že jeho výše bude činit 50.820,-Kč/rok (tj. 600,-
Kč/m2/rok) s výjimkou doby od 1.1.2009 do 31.12.2009, ve které bude nájemné činit 8.470,-Kč/rok 
(tj. 100,-Kč/m2/rok). 

 

2189/54/6/2009 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na nájem objektu bydlení č.p. 148 
(Městský dům, nám. TGM 7) příslušného k části obce Přerov I-M ěsto 
na pozemku p.č. 136 a pozemku p.č. 136, vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 
7.6.2005 mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností IMIT s.r.o., se sídlem 
Přerov, Komenského 1035/4, IČ: 62360540 jako nájemcem na nájem objektu bydlení č.p. 148 
příslušného k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č. 136 a pozemku p.č. 136, vše v k.ú. Přerov, ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 30.12.2008. Dodatkem č. 2 se doplňuje článek V nájemní smlouvy o odst. 
21, který zní takto: 
 
„21. Nájemce je povinen minimálně dvakrát ročně zajistit čištění okapových žlabů a okapových svodů 
a v případě vytváření se námrazy, sněhových převisů a rampouchů zajistit jejich bezodkladné 
odstranění.“ 

 

2190/54/6/2009 Dodatek č.2 k nájemní smlouvě na nájem nemovitostí ve vlastnictví 
České republiky a správě nemovitostí Pozemkového fondu České 
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republiky – části pozemků p.č.356/2, p.č.357/2 a p.č.1003 v k.ú. Újezdec 
u Přerova a dohoda o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti - části 
pozemku p.č.1003 v k.ú.Újezdec u Přerova s Pozemkovým fondem 
České republiky  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dodatku č.2 k nájemní smlouvě č.47N07/52 na nájem části pozemků 

p.č.356/2 (orná půda) o výměře 89 m2, p.č.357/2 (orná půda) o výměře 64 m2 a pozemku 
p.č.862/7 (orná půda) o výměře 1288 m2, vše v k.ú.Újezdec u Přerova, uzavřené dne 31.8.2007 
mezi statutárním městem Přerov jako nájemcem a Pozemkovým fondem České republiky,      
IČ 45797072, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, jako pronajímatelem, ve znění dodatku 
č.1 ze dne 30.1.2008, na jehož základě bude s účinností od 20.3.2009 předmětem nájmu část 
pozemku p.č.1003 (orná půda) o výměře 1.288 m² v k.ú.Újezdec u Přerova. Dodatkem č.2 se 
stanovuje nájemné za období  od 1.10.2008 do 30.9.2009 ve výši 27.626,-Kč. V ostatním se 
znění nájemní smlouvy nemění. 

 
2. schvaluje uzavření dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti č.47N07/52 mezi 

statutárním městem Přerov jako uživatelem a Pozemkovým fondem České republiky,            
IČ 45797072, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, jako správcem nemovitosti ve 
vlastnictví České republiky, na jejímž základě statutární město Přerov uhradí Pozemkovému 
fondu České republiky za užívání části pozemku p.č.1003 (orná půda) o výměře 1.288 m2       
v k.ú.Újezdec u Přerova v období od 15.12.2008 do 20.3.2009 úhradu ve výši 8.381,-Kč s tím, 
že úhrada bude uhrazena z přeplatku nájemného z nájemní smlouvy č.47N07/52 uzavřené 
mezi statutárním městem Přerov jako nájemcem a Pozemkovým fondem České republiky jako 
pronajímatelem ze dne 31.8.2008, ve znění dodatku č.1 ze dne 30.1.2008. 

 

2191/54/6/2009 Nájem nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 829 
příslušném k části obce Přerov I-M ěsto, postaveném na pozemku p.č. 
1981/16 v k.ú. Přerov (Přerov, Jasínkova 4) 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem  a 

panem Vladimírem Mojžíšem, s místem podnikání Přerov, Jasínkova 328/3, IČ: 73296049 a 
panem Milanem Zdanicou, IČ: 13432028, s místem podnikání Radslavice, V Zahradách 267 
jako společnými nájemci na nájem části nebytových prostor o celkové výměře 87,86 m2 v 
objektu občanské vybavenosti č.p. 829 na pozemku p.č. 1981/16 příslušném k části obce 
Přerov I-Město, v k.ú. Přerov. Výše nájemného bude činit 81.658,- Kč ročně (tj. 1.000,- 
Kč/m²/rok u místností hlavních o výměře 56,85 m² a 800,- Kč/m2/rok u místností vedlejších o 
výměře 31,01 m²). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 
měsíce. Účelem nájmu bude využití prostor pro zřízení a provozování vinotéky. Prokazatelně 
vynaložené náklady na rekonstrukci předmětu nájmu nelze započíst na úhradu nájemného. 

 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a 

panem Alešem Procházkou, IČ: 65913311, s místem podnikání Přerov, Jasínkova 829/4 jako 
nájemcem na nájem nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 829 příslušném k 
části obce Přerov I-Město na pozemku p.č. 1981/16 v k.ú. Přerov, o celkové výměře 157,88 m2 
(z toho hlavní prostory o výměře 125,24 m² a vedlejší prostory o výměře 32,64 m²).  Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 29 dnů od 1.3.2009 do 29.3.2009, výše nájemného 
bude činit 12.025,- Kč za 29 dnů (tj. 1.000,- Kč/m2/rok u místností hlavních a 800,- Kč/m²/rok 
u místností vedlejších) a účelem nájmu bude provozování servisu a prodejny jízdních kol a 
sportovního zboží. 
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2192/54/6/2009 Nájem nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 80/1., p.č. 80/2, p.č. 80/3 vše v k.ú. Svrčov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  pozemky p.č. 80/1 ovocný 
sad o výměře  8114 m2, p.č. 80/2 orná půda o výměře 1915 m2, p.č. 80/3 orná půda o výměře 658 m2 
vše v k.ú. Svrčov,  mezi  statutárním  městem Přerov  jako pronajímatelem a  T.F. jako nájemcem  na 
dobu neurčitou, za  úhradu 703,-Kč/rok ( tj. 657,-Kč/ha/rok ) k zemědělským účelům s výpovědní 
lhůtou dle zák.č. 229/1991 Sb.  

 

2193/54/6/2009 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova  - části 
pozemku p.č. 1019/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje skončení nájmu dohodou k 28.3.2009  na část pozemku 
p.č. 1019/1 ost. plocha o výměře 10,25 m2 v k.ú. Přerov: 
 

1. vzniklého  na   základě    nájemní   smlouvy   ze  dne  22.11.2001,  ve znění dodatků č. 1        
ze dne 17.10.2002 a dodatku č. 2 ze dne 15.9.2004 uzavřené mezi statutárním městem 
Přerovem, jako pronajímatelem a  M.P. jako nájemcem. 

 
2. vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 23.7.2001,  ve znění dodatků č. 1 ze dne 

26.9.2001 a č. 2 ze dne 2.8.2004 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a  M.H. a  A.Z. jako nájemcem. 

 
Nájemní smlouvy byly uzavřeny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

 

2194/54/6/2009 Dodatek k nájemní smlouvě se společností Teplo Přerov a.s. na nájem 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova tvořících 
sportovní areály – plavecký areál v Přerově, koupaliště Penčice a zimní 
stadion v Přerově a souhlas statutárního města Přerova s podnájmem 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - části 
nebytových prostor v budově č.p.852, příslušné k části obce Přerov I-
Město, postavené na pozemcích p.č.4307 a p.č.4344/2 v k.ú.Přerov, 
stavbě občanského vybavení bez čp/če postavené na pozemku p.č.4327 
a stavbě technického vybavení bez čp/če postavené na pozemcích 
p.č.4324, p.č.4327 a p.č.5099/1, vše v k.ú.Přerov  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dodatku č.3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30.4.2008 mezi statutárním 

městem Přerov jako pronajímatelem a společností Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem 
Přerov, Blahoslavova 1499/7, jako nájemcem, ve znění dodatku č.1 ze dne 1.12.2008 a 
dodatku č.2 ze dne 8.1.2009, na nájem nemovitých věcí tvořících sportovní areály - koupaliště 
Penčice v k.ú. Penčičky a plavecký areál Přerov a zimní stadion Přerov v k.ú. Přerov. 
Dodatkem č. 3 se mění ustanovení čl. III odst. 1 nájemní smlouvy tak, že se text: 

 
„Nájem se sjednává na dobu určitou do 30.4.2011.“ 
 
nahrazuje textem: 
 
„Nájem se sjednává na dobu určitou do 30.4.2011 s výjimkou části nebytových prostor o výměře 
198,12 m2 ve stavbě občanského vybavení bez čp/če postavené na pozemku p.č.4327 v k.ú.Přerov a 
části nebytových prostor o výměře 48,93 m2 ve stavbě technického vybavení bez čp/če postavené na 
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pozemcích p.č.4324, p.č.4327 a p.č.5099/1 v k.ú.Přerov, k nimž se sjednává nájem na dobu určitou do 
31.3.2017.“ 
 
Dodatkem č.3 se dále mění čl.VI odst. 1 nájemní smlouvy tak, že se text: 
 
„Cena nájemného je stanovena ve výši 3 600 000,-Kč ročně (slovy: třimilionyšestsettisíc korun 
českých).“ 
 
nahrazuje textem: 
 

„Cena nájemného je stanovena ve výši 3 600 000,-Kč ročně s tím, že v době od 1.5.2011 do 31.3.2017 
je cena nájemného stanovena ve výši 96.000,-Kč ročně včetně DPH dle návrhu nájemce.“ 

2. souhlasí s přenecháním části nebytových prostor o výměře 172,8 m2 v budově č.p.852, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemcích p.č.4307 a p.č.4344/2 v 
k.ú.Přerov do podnájmu pro Jelenu Bednaříkovou, IČ 60789239, s místem podnikání Přerov, 
Bayerova 1496/4, přičemž nájemcem je společnost Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem 
Přerov, Blahoslavova 1499/7. 

 
3. schvaluje přenechání části nebytových prostor o výměře 198,12 m2 ve stavbě občanského 

vybavení bez čp/če postavené na pozemku p.č.4327 v k.ú.Přerov (budova není zapsána            
v katastru nemovitostí) a části nebytových prostor o výměře 48,93 m2 ve stavbě technického 
vybavení bez čp/če postavené na pozemcích p.č.4324, p.č.4327 a p.č.5099/1 v k.ú.Přerov 
(budova není zapsána v katastru nemovitostí) do podnájmu pro Martina Slaměníka,               
IČ 64596346, s místem podnikání Přerov, Osmek 517/7, přičemž nájemcem je společnost 
Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Přerov, Blahoslavova 1499/7. 

 
2195/54/6/2009 Podnájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova  

–  objektu k bydlení č.p. 1134, příslušnému  k části obce Přerov I - 
Město,  na pozemku  p.č. 4726, pozemku p.č. 4726  a části pozemku 
p.č. 4724/1 vše v k.ú. Přerov 

 
Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním nemovitostí - objektu k bydlení č.p. 1134, 
příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 4726, pozemku p.č. 4726   a části 
pozemku p.č. 4724/1, vše v k.ú. Přerov (restaurace Michalov) do podnájmu pro  slečnu Lucii 
Zlámalovou, místem podnikání Bruntál, Zeyerova 1867/17, IČ: 76019845, když nájemcem 
nemovitostí  je společnost Pivovar ZUBR a.s., se sídlem Přerov I-Město, Komenského 35,                  
IČ: 47676906.  

 

2196/54/6/2009 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –  
části nebytových prostor    v objektu občanské vybavenosti č.p. 184, 
příslušnému k části obce Přerov XII – Žeravice,  na pozemcích  p.č. 
198, p.č. 203, p.č. 416  v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy  o výpůjčce části nebytových prostor  
v objektu občanské vybavenosti č.p. 184, příslušnému k části obce Přerov XII – Žeravice,  na 
pozemcích  p.č. 198, p.č. 203, p.č. 416  v k.ú. Žeravice  (místností č. 1  a  č. 3) o celkové výměře 65,91 
m2  mezi statutárním městem Přerovem, jako půjčitelem  a  panem  J.V. jako výpůjčitelem.  Smlouva o 
výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Účelem výpůjčky je užívání 
prostor pro trénování taneční skupiny HOLLYWOOD STARS. 
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2197/54/6/2009 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – částech pozemků pozemků p.č. 152/1, 152/3, 152/4, 152/5, 
153/1, 154, 158, 166, 167, 186, 196 všechny v k.ú. Popovice u Př. a p.č. 
30/1, 459/4, 459/5, 460/3, 460/4, 479/1, 479/13, 523/2, 524/2, 587, 589, 
590, 592/2, 621, 622 všechny v k.ú. Předmostí  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene spočívajícího v právu uložení a provozování podzemního kabelového vedení optického 
sdělovacího kabelu, v právu vstupovat a vjíždět na zatížený pozemek za účelem jejich oprav a údržby. 
Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov, vlastníkem pozemků p.č. 152/1, 152/3, 
152/4, 152/5, 153/1, 154, 158, 166, 167, 186, 196 všechny v k.ú. Popovice u Př. a p.č. 30/1, 459/4, 
459/5, 460/3, 460/4, 479/1, 479/13, 523/2, 524/2, 587, 589, 590, 592/2, 621, 622 všechny v k.ú. 
Předmostí – jako budoucím povinným z věcného břemene a Kabelovou televizí  Přerov a.s., se sídlem 
Přerov, U Bečvy č.p. 2883, IČ:47672099 – jako budoucím oprávněným z věcného břemene. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena 
na základě znaleckého posudku. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů od 
předložení geometrického  plánu s vyznačením rozsahu věcného břemene, znaleckého posudku a 
kolaudačního souhlasu k provedené stavbě. 

 

2198/54/6/2009 Zřízení věcného břemene  na pozemcích p.č. 5839/3, p.č. 5849/2            
v majetku statutárního města Přerova , oba  v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím  povinným z věcného břemene na straně 
jedné a  ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425 ,  jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
Předmětem smlouvy bude právo zřízení a provozování zemního kabelu VN a NN na pozemku  
p.č.5839/3 ost. plocha v k.ú. Přerov  a zemního kabelu VN na pozemku p.č. 5849/2 ost. plocha v k.ú. 
Přerov, které jsou oba v majetku statutárního města Přerova, včetně ochranného pásma a s tím spojené 
omezení , spočívající  v povinnosti  strpět  a umožnit budoucímu oprávněnému  a jím pověřeným 
třetím osobám  přístup a příjezd na tuto nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně 
případné rekonstrukce a odstranění VN a NN. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude  uzavřena na dobu neurčitou, do 60 pracovních dnů ode dne, 
kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem , kterým bude zaměřen rozsah věcného 
břemene  na výše uvedených pozemcích  a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová 
výše úhrady za zřízení věcného břemene. Budoucí oprávněný uhradí  náklady spojené s vypracováním 
geometrického plánu, znaleckého posudku a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení věcného 
břemene do katastru nemovitostí . 

 

2199/54/6/2009 Zřízení věcných břemen k nemovité věci ve vlastnictví statutárního 
města Přerova – objektu bydlení č.p.319, příslušném k části obce 
Přerov I-M ěsto, postaveném na pozemku p.č.4160/5 v k.ú.Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší usnesení č.1995/49/6/2008 schválené na 49. schůzi Rady města Přerova konané dne 

17.12.2008.  
 
2. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerov – 

povinným z věcného břemene jako vlastníkem objektu bydlení č.p.319, příslušného k části 
obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č.4160/5 v k.ú.Přerov a Stavebním bytovým 
družstvem Přerov, IČ 00053236, se sídlem Přerov, Kratochvílova 128/14 – oprávněným z 
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věcného břemene jako vlastníkem objektu bydlení č.p.311, č.p.312, č.p.313, č.p.314, č.p.315, 
č.p.316, č.p.317, č.p.318, příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemcích 
p.č.4160/13, p.č.4160/12, p.č.4160/11, p.č.4160/10, p.č.4160/9, p.č.4160/8, p.č.4160/7 a 
p.č.4160/6 v k.ú.Přerov, které bude spočívat v právu společné zdi mezi objektem bydlení 
č.p.319 a objektem bydlení č.p.311, č.p.312, č.p.313, č.p.314, č.p.315, č.p.316, č.p.317, 
č.p.318. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu dle 
znaleckého posudku. Věcné břemeno bude spojeno s vlastnictvím předmětných nemovitostí. 

 
3. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerov – 

povinným z věcného břemene jako vlastníkem objektu bydlení č.p.319, příslušného k části 
obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č.4160/5 v k.ú.Přerov a Stavebním bytovým 
družstvem Přerov, IČ 00053236, se sídlem Přerov, Kratochvílova 128/14 – oprávněným z 
věcného břemene jako vlastníkem objektu bydlení č.p.311, č.p.312, č.p.313, č.p.314, č.p.315, 
č.p.316, č.p.317, č.p.318, příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemcích 
p.č.4160/13, p.č.4160/12, p.č.4160/11, p.č.4160/10, p.č.4160/9, p.č.4160/8, p.č.4160/7 a 
p.č.4160/6 v k.ú.Přerov, které bude spočívat v právu zřízení a provozování vodorovných 
rozvodů tepla a TUV v suterénu objektu bydlení č.p.319 a s tím spojeného práva vstupu do 
objektu bydlení č.p.319. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu dle znaleckého posudku. Věcné břemeno bude spojeno s vlastnictvím předmětných 
nemovitostí. 

 
Podmínkou uzavření smluv o zřízení věcného břemene dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení je skutečnost, 
že Stavební bytové družstvo Přerov uhradí statutárnímu městu Přerov náklady spojené s vyhotovením 
znaleckého posudku a správní poplatek za podání návrhu na vklad práva odpovídajícího věcnému 
břemeni do katastru nemovitostí. 

 

2200/54/6/2009 Dohoda o započtení nákladů prokazatelně vynaložených na 
rekonstrukci M ěstského domu na úhradu nájemného se společností 
IMIT s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o započtení prokazatelně vynaložených 
nákladů na rekonstrukci I.PP objektu bydlení č.p. 148 (Městský dům, nám. TGM 7) příslušného k části 
obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov, na úhradu nájemného podle čl. 
III odst. 7 nájemní smlouvy uzavřené dne 7.6.2005 mezi statutárním městem Přerov jako 
pronajímatelem a společností IMIT s.r.o., se sídlem Přerov, Komenského 1035/4, IČ: 62360540 jako 
nájemcem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.12.2008, v celkové výši 707.944,- Kč. 

 

2201/54/6/2009 Dispozice s nemovitým majetkem statutárního města Přerova – postup 
vymezení jednotek objektu bydlení č.p. 2863, 2864, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 2790/1, p.č. 2790/36 vše v k.ú. 
Přerov a objektu bydlení č.p. 217, 218, 219, příslušném pro část obce 
Přerov XI – Vinary, na pozemcích p.č. 330, p.č. 331, p.č. 332 vše v k.ú. 
Vinary 

Rada města Přerova po projednání schvaluje v souvislosti se zajištěním prodeje bytových jednotek 
postup vymezení jednotek objektu bydlení č.p. 2863, 2864, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
na pozemcích p.č. 2790/1, p.č. 2790/36 vše v k.ú. Přerov (Kozlovská 39, 41 v Přerově) a objektu 
bydlení č.p. 217, 218, 219, příslušném pro část obce Přerov XI – Vinary, na pozemcích p.č. 330, p.č. 
331, p.č. 332 vše v k.ú. Vinary (Za Humny 3, 5, 7 Vinary), ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., kterým 
se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a 
nebytových prostorům (zákon o vlastnictví bytů) v platném znění, kdy garáže těchto objektů bydlení 
budou v prohlášení vlastníka vymezeny jako nebytové jednotky. 
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2202/54/6/2009 Dispozice s nemovitým majetkem statutárního města Přerova – postup 
vymezení jednotek objektu bydlení č.p. 643, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje v souvislosti se zajištěním prodeje bytových jednotek 
postup vymezení jednotek objektu bydlení č.p. 643, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 4 v Přerově) ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., 
kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a 
nebytových prostorům (zákon o vlastnictví bytů) v platném znění následovně. 
 
1. Statutární město Přerov v souladu s odstavcem 7), § 5, zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, jako 
vlastník všech jednotek v objektu bydlení č.p. 643, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 4 v Přerově), prohlásí formou notářského zápisu, že 
ruší vymezení jednotek v domě dle prohlášení vlastníka, kdy vklad práva byl zapsán v katastru 
nemovitostí dne 22.2.2007 pod č.j. 260/2007-808, a mění vlastnictví jednotek na vlastnictví budovy. 
 
2. Souběžně bude zpracováno nové prohlášení vlastníka v souladu s § 4, zákona č. 72/1994 Sb. 
v platném znění, kterým budou nově vymezeny jednotky v objektu bydlení č.p. 643, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 4 v Přerově), které 
bude následně vloženo do katastru nemovitostí. 
 
3. Po zavkladování nového prohlášení vlastníka budou vyhotoveny znalecké posudky a následně 
realizován převod 4 bytových jednotek do vlastnictví stávajících nájemců. 

 

2203/54/7/2009 Zajištění IT podpory pro implementaci výstupů z procesní analýzy 
Magistrátu města Přerova, včetně podání žádosti o spolufinancování   
ze strukturálních fondů EU 

Rada města Přerova po projednání schvaluje doplnění hodnotící komise o Ing. Jiřího Bakalíka, 
tajemníka magistrátu. 

 

2204/54/7/2009 Prodloužení spoje č. 8 linky 920005  Přerov-Čekyně-Žeravice-Kokory 
příměstské dopravy 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje prodloužení spoje č. 8 linky 920005  Přerov-Čekyně-Žeravice-Kokory o aut. 

zastávku Přerov,Penčice,Penčičky náves 
 
2. schvaluje následující uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o úhradě prokazatelné ztráty, uzavřené 

dne 23.12.2008 mezi Statutárním městem Přerov a společností Veolia Transport Morava a.s. 
Dodatkem č. 1 se zvyšuje výše úhrady prokazatelné ztráty v roce 2009 na částku v celkové 
výši 20.227.965,-- Kč, z důvodu prodloužení spoje příměstské dopravy linky 920005  Přerov-
Čekyně-Žeravice-Kokory. 

 

2205/54/7/2009 Studie areálu „Mamutov, Přerov-Předmostí“ 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování studie areálu Mamutov, 

Přerov-Předmostí“, v souladu s §6 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon), 
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2. schvaluje výzvu k podání nabídky, 
 
3. schvaluje vyzvat obchodní společnosti: 
 
Subjekt     Adresa     IČ 
Zdeněk Fránek  
ARCHITECT ASSOCIATES s.r.o. Sloupečník 86, 678 01 Blansko  26240262 
Atelier 90 s.r.o.    Eleonory Voračické 5a, 616 00 Brno 46983376 
CAD PROJEKT PLUS, s.r.o.  Riegrova 2, 796 01 Prostějov  25587293 
HŠH architekti, s.r.o.   Grafická 20, 150 00 Praha  25694251 
Atelier 8000 spol. s r.o.   Radniční 7, 370 01 České Budějovice 46680543 
Arch.Design, s.r.o.   Sochorova 23, 616 00 Brno  25764314 
 
4. pověřuje odbor životního prostředí komplexním zajištěním realizace akce včetně uzavření 

smlouvy s vybraným zájemcem, 
 
5. ustanovuje podle §74 zákona hodnotící komisi, která plní i funkci komise pro otevírání 

obálek podle §71 zákona, ve složení: 
 
Člen hodnotitelské komise Náhradník komise 
Mgr. Elena Grambličková Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková 
RNDr. Pavel Juliš  RNDr. Yvona Machalová 
Libor Pokorný   Mgr. Vladimír Peška 
Mgr. Radim Himmler  Mgr. Aleš Drechsler 
Ing. Zdeněk Dostál  Ing. Hana Mikulová 
Ing. arch. Pavel Šimeček Ing. Olga Krčmová 
Ing. Jiří Draška   Ing. Dan Hos 
Organizační pracovník: Mgr. Miroslava Švástová 

 

2206/54/7/2009 Personální změna pracovní skupiny pro koordinaci projektu 
Předmostím až do pravěku 

Rada města Přerova po projednání jmenuje Mgr. Radima Himmlera, Ing. Jiřího Drašku a Bc. Pavlu 
Roubalíkovou členy pracovní skupiny pro koordinaci projektu Předmostím až do pravěku. 

 

2207/54/7/2009 Náměty a připomínky z 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí stanovisko tajemníka Magistrátu města Přerova 
Ing. Jiřího Bakalíka k připomínce zastupitelky Marty Jandové, zastupitele Ing. Richarda Šlechty a 
občanů Č.a T. ve věci údajného pochybení Stavebního úřadu a údajně formálního vyřizování stížností, 
v návaznosti na jejich prezentaci na 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

2208/54/7/2009 Žádost společnosti Přerovská rozvojová o provedení dodatku              
ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dodatek č. 1  
ke Smlouvě o poskytnutí dotace mezi Statutární městem Přerov a společností Přerovská rozvojová 
s.r.o., týkající se převedení zůstatku finančních prostředků poskytnutých ze dne 23. 6. 2008                 
na rok 2009.  

 

2209/54/8/2009 Podnět - investiční záměr 
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Rada města Přerova po projednání ukládá náměstku primátora Mgr. Kulíškovi připravit investiční 
záměr na realizaci výstavby gymnastické haly v bývalém objektu výměníkové stanice u ZŠ U tenisu, 
Přerov. 

Kontrolní termín: 11.03.2009 
 

V Přerově dne 25.2.2009 

 
 
 
 
 
 

Ing. Jiří Lajtoch 
       primátor města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Ivo Kropáč 
    člen Rady města Přerova 

 
 


